
Uitnodiging

Samenwerken versterken: Kun je een betere Wereld kopen?
Jaarbijeenkomst 2021 Wereldwinkel.Nu

Online ontmoeting voor alle platforms deelnemers 9 maart 19.30, vanaf 19.00 inloop

Uitnodiging
De titel van onze campagne “Koop een betere Wereld” maakte nogal wat tongen los. Met
genoegen nodigen we je dan ook uit voor onze eerste jaarbijeenkomst om hierover in
dialoog te gaan met Wouter Mensink, auteur van “Kun je een betere Wereld kopen?”

Programma
Inleiding en dialoog. Net als in zijn boek laat hij ons zien hoe in de loop van
de tijd is nagedacht over wereldhandel en de manier waarop we kopen.
Hoe stelde Multatuli dit destijds in de Max Havelaar aan de orde? Hoe deed
Teun van de Keuken (van Tony) dit recenter? Hoe gaat het nu met fair
trade? Wouter geeft zijn beeld hoe wordt getracht koopgedrag voor een
betere wereld te beïnvloeden. Wat vindt hij meer en minder hoopvol?
Wouter (bestuurskundige en filosoof) is verbonden aan het SCP en is
ondermeer gespecialiseerd in burgerinitiatieven en activisme.

Jaarplan. Tijdens deze jaarbijeenkomst staan we verder (kort) stil bij ons
jaarplan en jaarverslag. Vragen hierover verwachten we vooral per mail en
op de maandelijkse bijpraatsessie. Voor deze avond richten we ons vooral
op de interessante vraag: Waar sluit het jaarplan aan bij inzichten die
Wouter deelt of bij je oproept?

Wanneer en hoe?
Online bijeenkomst op 9 maart. 19.00 binnen lopen en elkaar ontmoeten, 19.30 officiële
start van de inhoudelijke bijeenkomst. Om 21.15 sluiten we af.

Voor wie?
De jaarbijeenkomst is bedoeld voor de deelnemers aan het Platform Wereldwinkel.Nu,
besturen, winkelstaf en andere geïnteresseerden.

Schrijf je nu in:
De werkwijze deze avond is mede afhankelijk van het aantal deelnemers, en de mix
daarvan. Geef je daarom s.v.p. zo spoedig mogelijk op met de rol of functie die je hebt.
Inschrijven kan tot en met 8 maart, maximaal 4 per winkel, klik hier.

Mede namens de inspiratiegroep nodigen we je van harte uit, we kijken uit naar deze ontmoeting.

John van Balen, Ruud Lambregts,
Els van Luijk en Arjan van Waay

Platformbestuur

https://wereldwinkel.nu/jaarbijeenkomst/

